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Abono.
Simpla larabono 2.— av. fle
Kolektiva! abono! al unu adreso: minimume B abono! po I.DOav.fk.; 

minimume 10 abonol po I 20 av. fle. ; minimume 25 abono! po 1 J<> sv. fk
La prezo! validas nur ĉe an ta < a pago por tuta laro. Ce alimaniera pago 

(monata, kvaronlara k. a.) unu numero kostas 0,20 sv. fk., 5 ekz de unu numero 
po 0.15 sv. fk.. 10 ekz. oo 0.12 sv. fk., 25 ekz. po 0.11 sv. fk.

Pagante per agento, aldonu 20»/< por perado.
Reklamo.

Ano nco! : po unucentimetra kolonero (8.5 cm larga) egalvaloro de 8 — sv. fk. 
Anonceto! (nur kontraŭ antaŭa pago); po enpreso ka| vorto (aŭ mallongigo) 

egalvaloro de 0 10 sv. fk., minimume 1.— sv. fk.
U a bato: 8 fole 1O°'o, 6 foje 15«/o, 12 fole 2O»/o.

Pagante per agento, aldonu 2O°/o por perado.
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Heroldo de Esperanto 
Horrem bel Köln (Germanujo) 

Fako: Verda Stelo.
Redaktoro: Teo Jung. 

Kunlaborantoj en la tuta mondo.

Diverslandajn vai u tolti
ni akceptas je sekvanta kurzo:

0.10 svisa franko — 0.05 arg. peso, t angla penco, 0.14 aŭstra Ŝilingo, 0.14 belgo, 
0.16 braz. mllr., 8 bulg levoj. 0.65 esi. krono, 0.07 >/• dana krono. 8 esi. markoj, 
0.80 finna marko.O SOfr.franko,0.08 germ, marko, 1 BOgr. drakmo!,0.121,'«hisi peseto, 
0.12 pengo, 0 35 ltala liro, 0.04 lap. leno, 1.10 al. dinaro!, oto latva lato, 
0 20 lltova Ildo, 0.05 nederl guld , 0.08 norv. krono, 0.17 pola zloto, 0.40 port eskudo, 
4 rum. leoj, 0,07*/i  sveda krono, 0.04 iurka funto, 0.02 u ug/. peso, 0.02 usona dolaro.

*)Fama ĉefia historiisto, aŭtoro de multvoluma 
„Historio de la bohema nacio”. Li havas titolon 
„Patro de la nacio”.

**) Ĉeĥa ĵurnalisto, vivinta en tempo de Bach-a 
absolutismo aŭstria.

La dlversaln valutojn ni akceptas nur el la koncerna! landol, sed el ĉiu lando ni 
akceptas pagon per sv. fk., germ, rmk., u s. dolaro, angla funto, nederl. guldeno 
aŭ sveda krono.

Aŭgusto—Septembro 1927

Tra la mondo.
Mi sidas en mia hejmo kaj frostas. Cu eble? Ni 

estas en la mezo de 1’ somero, kaj tamen la tempera
turo en tiu ĉi parto de Centra Eŭropo estas tiel mal
alta, ke oni kredus sin jam en plena aŭtuno.

Sed almenaŭ la animo estas varma; ĝi fariĝis 
varma dum la bela, brila Jubilea Kongreso kaj ĝiaj 
postkongresoj. Dum du semajnoj oni restis en Esper
antujo, dum du semajnoj oni sin sentis feliĉa en Hom- 
arujo, dum du semajnoj la baroj de nacio kaj lingvo 
estis transpontitaj, dum du semajnoj . . . favoritaj de 
plej glora sunbrilo.

Kaj nun estas malfacile, rekutimiĝi al la laboroj de 
1’ ĉiutago. Malfacile estas verki kronikon pri la tut
mondaj okazaĵoj. La plej malagrablan mi anticipas: 
la militon en Ĥinujo. Ankoraŭ ĝi ne finiĝis. Fortuno 
sin deturnis de la brava Cankajĉek, kiu iam estis 
triumfonta; li rezignis, kaj la stelo de Sunĉŭanfan 
estas leviĝonta. Estas preskaŭ neeble vidi klare en 
la kaoso reganta en la Regno de 1’ Mezo.

Ne tre agrable estas ankaŭ raporti pri la malsuk
cesinta provo de germanaj aviadistoj, per aeroplanoj 
de Junkers flugi Amerikon — la vetero estis tro mal
amika; tamen la flugo de la aviadistoj estis konsider
inda faro. Aliaj pilotoj sin preparas por riski la trans
atlantikan flugon. Eble, kiam tiu ĉi numero de Verda 
Stelo estos en la manoj de la legantoj, jam la unu aŭ 
la alia el la kuraĝuloj sukcesis. Pli bone ol la flugo 
Eŭropo-Amerikon sukcesis tiu de Ameriko al Havajo, 
pri kiu oni certe jam legis en la ĵurnaloj, sed ĝi 
postulis sep viktimojn.

En Ĝenevo nun okazas la Tria Kongreso de Naciaj 
Malplimultoj. 40 milionoj da eŭropanoj vivas en 
regnoj, al kiuj ili ne apartenas laŭ sia nacieco. Mal
bone aranĝis tiun aferon la pactraktatoj, por kiuj oni 
estis stariginta la devizon pri la „propra decidrajto 
de 1’ popoloj”. Kiel oni aplikis tiun ĉi devizon, tion 
montras Ia 40 milionoj da malplimultanoj. Tamen, 
tute solvebla tiu demando neniam estos, ĉar ĉiam 
ekzistos regionoj, urboj, vilaĝpj, kiuj loĝigas anojn de 
dlversaj nacioj^ kaj pri ĉi tiuj regionoj, urboj kaj vilaĝoj 
ĉiam kverelos la ŝtatoj, se ili ne preferos interkonsenti. 
La finfina enkonduko de Esperanto certe ankaŭ helpos 
al tia interkonsento. Kelkaj registaroj jam nun ko
mencas konsideri la malplimultojn de la propra nacio 
kiel antaŭpostenojn, per kies helpo oni povos pli
bonigi la rilatojn al la najbaraj popoloj kaj ŝtatoj. Jen 
politiko de paco, certe aprobinda.

Samtempe kun la Esperanto-kongreso en Danzig 
okazis sur la kastelo Freusburg en Rejnlando (Ger
manujo) kunveno de gejunuloj el la tuta mondo. Ce
estis ankaŭ multaj esperantistoj. Entuziasmo kaj alta 
volo distingis tiun kunvenon. La junularo havas la 
estontecon! De ĝi dependos progreso kaj paco de la 
mondo! Vivu la junularo kaj ĝia sankta fajro! Al pli 
ĝoja estonteco! ■ Observanto.

Esperanto
kai la drama literaturo.
La apero en Esperanto de la dramverko „Dibuk” 

de Anski, kiu mondfamigis lastatempe, estas bonvena 
signo pri la vera funkcio de mondlingvo kaj ĝia utilo 
por la drama parto de literaturo. Ĝis nun oni povis 
legi en Esperanto nur malmulte da verkoj, kiuj en
havas vere dramartan valoron; kelkaj de Shakespeare, 
Gogol, Schnitzler, Capek kaj Drinkwater, nur gutetoj 
el la vasta dramomaro de la mondo, bagatelo kom
pare al la proza literaturo, kiun ni jam posedas.

La Esperanto-eldono de „Dibuk” koincidas kun ĝia 
angla fratino, kiu aperis antaŭ nelonge en Usono kaj 
Anglujo, kie oni ankaŭ prezentis ĉi tiun dramon sur 
la scenejo (en la angla lingvo) en New York, Leeds 
kaj London. Mi posedas ĉi tiun verkon, krom en la 
originala juda lingvo, ankaŭ en la antikva hebrea, ger
mana’kaj angla lingvoj, kaj komparante Ia kvar tra
dukojn al la originalo, mi senhezite povas konstati, ke 
la Esperanto-traduko pli fidele spegulas la spiriton de 
la originala verko ol la tri aliaj. Mi diras tri, en
kalkulante ankaŭ la antikvan hebrean, kio eble mirigos 
kelkiujn, ĉar la hebra traduko de tiu Majstro Bjalik 

estas tiel bonega, ke ĝi staras en si mem kiel originala 
verko kaj preskaŭ nova kreitaĵo, ĉefe pro sia supera 
lingva stilo kaj aparta spirito.

„Dibuk” eble neniam estus akirinta al si sian nunan 
famon tra la mondo; se tiuj talentplenaj aktoroj, la 
trupo de Vilna kaj Habimah, ne estus prezentintaj ĝin 
sur la scenejoj de Warszawa, Berlin, Paris, London 
kaj New York. Kiel multaj aliaj majstro-verkoj en la 
juda lingvo, ankaŭ „Dibuk” estus kuŝinta sur la bret
aro de la judoj en orienta Eŭropo kaj legita kun ravo 
nur de la antaŭemaj talmud-studentoj kaj aliaj jude 
parolantaj junuloj. Sed tiuj superaj artistoj subite 
akiris al si famon ne ordinaran dum sia postmilita 
migrado tra la mondo, oni rekonis en ili aktorojn de 
superaj ecoj, kaj la prezentadoj de „Dibuk”, kvan
kam en la juda lingvo, kreis sensacion, pro ĝia ekster
ordinara temo kaj la maniero de la unika prezentado. 
Nature, la nehebrea publiko volis kompreni la enhavon 
de tiu verko, kio rezultigis la germanan kaj la anglan 
tradukojn, kaj nun ni jam havas ankaŭ la Esperantan.

Por la nehebrea leganto ĝia ĉefa intereso estas la 
mistika fadeno, kiu teksas ĝian konstruon, kaj la 
karakteroj, kiuj preskaŭ senescepte apartenas al ne
ordinaraj mortemuloj kaj revuloj; tiaj, kiajn oni nur 
renkontas inter la hebreoj de certa parto de Eŭropo 
kaj jam malaperantaj nun kun la ŝanĝoj kaj la progreso 
de la moderna epoko. Anski, la aŭtoro, faris per tiu 
verko bonan servon, konservante en la verko memo
ron de tiuj tipoj de la pasinta hebrea m mdo. La verko 
transportas la leganton en mondsferon, kiu estas nek 
surtera nek enĉiela, sed inter tiuj du mondoj, kaj tio 
donas al ĝi tiun eksterordiaran ĉarmon kaj intereson.

En kelkaj esprimoj la tradukinto eble povus pli 
bone sekvi la originalon. Ekzemple, en la mistika 
kanto „Kial, kial” estus pli bone diri „Pro kio, pro 
kio”; ankaŭ, anstataŭ „Lia merito estu al ni juĝita” 
estus pli bone diri „Lia merito nin protektu!” 
„Gemaro” — kial ne uzi la vorton „Talmudo”, kiu 
estas konata de ĉiu eŭropano?. La tradukinto ankaŭ 
uzas kelkajn interesajn novajn vortojn: „Haste” por 
esprimi la sencon de „rapideme malfermi la pordon”; 
„insinuadu” por „ne parolu maliceme pri persono”, 
ktp. Sed tiuj estas bagatelajoj, kiuj ne forprenas la 
meriton kaj la intereson de la verko, kaj la tradukinto 
same kiel la eldonanto devas ricevi niajn dankojn por 
ilia donaco al nia drama literaturo. La sola danko, 
kiun povas doni la esperantistoj estas, aĉeti kaj legi 
la libron, kiu estas la plej malmulte kosta en nia lite
raturo malgraŭ ĝia alta valoro interna.

J. D. Applebaum.

„Dibuk” estas havebla de la „Libreja fako de 
Heroldo, Horrem b. Köln, Germ.” — Prezo rmk. 0.65 
plus afranko.

Nova speco de senmorteco.
De Olga Fastrovd.

Okazas nun tio: hodiaŭ vi legas en gazeto iun 
informon, ke mortis iu fame konata kino-aktoro, ke 
li havis treege gloran entombigon, ke li estis enterig
ata en maŭzoleon aŭ kremaciata, kaj vespere, kiam 
vi iras en kinematografon, vi vidas lin vivantan, sanan 
kaj gajan. Li rigardas vin, ridetas, liaj blankaj dentoj 
briletas, li promenas, saltas, luktas, ĉirkaŭprenas, kisas 
— maliAnge dirite, li vivas.

Kiam vi nur volas, vi povas morgaŭ aŭ post se
majno vidi Psylander aŭ Max Linder aŭ Valentino, 
kvankam ili ĉiuj jam putras. Aktoroj por eterne sen
movaj, senvivaj, enterigitaj, sur la ekrano de kino 
ankoraŭ longe post sia morto vivas kaj vivos. Se 
ekzistus ia muzeo de filmoj, kie ili estus konservataj 
kaj zorge ŝirmataj kontraŭ influo de la aero kaj lumo, 
la homoj eble post cent jaroj ankoraŭ povus vidi, kiel 
tiuj viroj aspektis, kiel ili ridetis, kiaj estis iliaj gestoj, 
ilia irmaniero ktp.!

Cu tio ne estas mirinda?
Ĝis nun ekzistis nur senmorteco de la spirito. Post 

la homo restis ĉi tie nur tio, kion li skribis, sekve 
tio, pri kio li meditis, kion li sentis kaj kion li kreis. 
Ankoraŭ nun post jarmiloj ni scias, kiel vivis kaj kion 
pensis pratempa Xenophon antaŭ pli ol dumil jaroj, 
kiam li kun siaj soldataj trabatis sin tra Malgranda 

Azio ĝis hejme en Grekujoj; aŭ ni scias, kion pensis 
kaj faris Julius Caesar, kiam li iris konkeri la nunan 
Francujon. Ni scias, kiel en tempo longe antaŭ Kristo 
laboris la greka skulptisto Pheidias aŭ Praxiteles; ni 
konas, kia estis la labormetodo de Michel Angelo, 
Rafaelo, Rembrandt ktp., ĉar iliajn verkojn ni povas 
ankoraŭ nun vidi en muzeoj. Ni konas ankaŭ iliajn 
aspektojn, kiaj ilin la samtempuloj skulptis en ŝtono 
aŭ reproduktis per farboj sur tolo. Sed ni tute ne 
povas imagi, kiaj estis iliaj kutimoj, ilia iro, rideto, 
sono de ilia voĉo. Iliaj korpoj tute malaperis el la 
mondo, ili disiĝis je polvo, el kiu ili devenis kaj en kiun 
siavice revenas ĉio, kio vivas ĉi tie. Ili estas sen
vivaj . . .

Al la antikvaj egiptoj estis treege doloriga la 
penso, ke iliaj korpoj malaperos sen ia postesigno, 
lli obstine batalis kontraŭ la naturo pri korpa sen
morteco. lli eltrovadis miraklajn Smiraĵojn, per kiuj 
ili volis por eterne konservi la mortintajn korpojn, 
lli skuptis sekretajn koridorojn kaj halojn profunde 
en rokoj, aŭ ili konstruis gigantajn piramidojn, en kiuj 
ili enterigis la korpojn tiel zorge balzamitajn nur tial, 
ke ili konserviĝu por eterne. Sed ili sukcesis konservi 
nur senmovajn sekajn mumiojn. Kiu rekonos en la 
mumio de la reĝo TutanChamon, kiel tiu pratempa 
monarko dum sia vivo iris, kiel moviĝis dum parolado 
lia buŝo, kiel brilis liaj okuloj? Nenion el tio lia 
mumio malkaŝas. Gi kuŝas silente, senmove, en siaj 
multvaloraj toloj kaj en brilega tomba monumento.

Nur nia epoko eltrovis la filinon, kiu sur mallarĝa 
rubando el gelateno konservas ne nur similecon kaj 
staturon, sed ankaŭ ĉiun geston. Ĉiun rideton kaj 
movon de la horno ankaŭ tiam, kiam restas el li nur 
iom da cindro.

Kaj la gramofono, la dua eltrovo de nia epoko, 
povas konservi ankaŭ lian voĉon kun ĉiuj akcentoj 
kaj karakterizaj specialaĵoj.

Cu tio ne estas ia speco de korpa senmorteco?
Ekzistas jam kolektoj de gramofonaj platoj, sur kiuj 

estas konservitaj la voĉoj de la plej bonaj kantistoj kaj 
kantistinoj, la arto de I’ plej famaj muzikaj virtuozoj, 
paroladoj de I’ plej eminentaj politikistoj, lli estas 
zorge konservataj en hermetikaj kestetoj, por ke an
koraŭ en malproksima estonteco la homoj povu de 
tempo al tempo reprodukti ilin al si.

Kiel estus bone, se oni povus ankaŭ prizorgadi kaj 
zorge konservadi filmajn kopiojn de eminentaj per
sonoj! Imagu, kiel estus al vi, se iam — post longa 
tempo — duni prezentado speciale solena, ekzemple 
en la tago de la kvindekjara aŭ centjara datreveno 
de naskiĝo aŭ morto, la kinematografoj povus montri 
filmon, sur kiu vi povus vidi ekzemple la patron 
Palacky*),  marŝanton en sia laborejo, parolantan kun 
sia gasto, kliniĝantan kun rideto al sia nepeto ktp. Aŭ 
la amatan Havliĉek Borovsky**),  kiel li sidas en la 
redakcio de sia gazeto, kiel li parolas kun siaj kun
laborantoj, tagmanĝas kun siaj edzino kaj filino. ’ An 
eble Napoleonon l-an, kiel li promenas en sia ŝatata 
parko en Compiĉgne, kiel li sidas tie en muzika halo, 
en societo . . .

lam iu firmo fabrikanta vaksajn figurojn fabrikis 
perfektajn figurojn de Napoleono, de lia unua edzino 
Jozefino, de ĉiuj liaj familianoj kaj de konataj gastoj, 
precize imititajn kaj vestitajn per efektivaj vestajoj el 
tiu tempo, kaj ekspozis ilin en ĉambroj precize imititaj 
laŭ Malmaison. Tio estis certe interesa. Sed kiom 
pli interese estus, vidi ilin efektive vivantajn en filmo 
kaj aŭdi samtempe ilian voĉon!

Se oni konas sole la pensojn de iu hon\o el liaj 
verkoj aŭ liajn verkojn plastikajn ktp., oni konas lin 
nur duone. Nur kiam oni konas persone lian fizikan 
ekzistaĵon, oni konas lin tutan. Pli multe ol kelke da 
volumoj da verkoj diros al ni pri aŭtoro liaj okuloj, 
lia rigardo, lia rideto, kelkaj vortoj diritaj de li rekte 
al ni. Eble pro tio ni tiom sopiras ekkoni persone emi
nentulojn. Kiel ofte dum la persona interkonatiĝo mult-
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Abonantoj atentu!
Plialtigo de afranko en Germanujo, de salajroj, 

papero k. c. en la daŭro de I’ nuna jaro devigas nin, 
iom plialtigi la abonprezojn por Verda Stelo. Sed tiuj 
abonantoj, kiuj reabonos por la tuta jaro 1928 plej mal
frue ĝis fino de oktobro, pagos la ĝisnunan prezon. 
Komence de novembro validos la sekvontaj prezoj: 

Simpla jarabono: 2.50 sv. fk.
Kolektivaj abonoj al unu adreso: minimume 5 abo

noj po 2.— sv. fk., minimume 10 abonoj po 1.50 sv. fk., 
minimume 25 abonoj po 1.20 sv. fk.

Pagante per agento, aldonu 20% por perado.
Paĝon oni povas efektivigi per poŝtmandato al 

„Heroldo de Esperanto, Horrem bei Köln, Germanujo” 
aŭ per poŝtĉeko sub la nomo de „Heroldo de Esper
anto, Horrem” en sekvontaj landoj:

Aŭstrio: Wien D-62.473. 
ĉeĥoslovakio: Praha 781 93. 
Danujo: Köbenhavn 4962. 
Germanujo: Köln 751 02. 
ltalujo: Bologna 3/954. 
Jugoslavio: Zagreb 408 14. 
Nederlando: Zaist 130 630. 
Polujo: Warszawa 191 094. 
Svedujo: Stockholm 4180. 
Svislando: St. Gallen IX 4602.

jara entuziasma admiro ŝanĝiĝas subite eu antipation, 
kaj male multjara obstina antipatio en koran inklinon!

Se ni konas nur verkon de iu homo, ni ofte ne 
povas kompreni, kial li havas tiom da personaj mal
amikoj, aŭ male, kial la homoj, al li persone proksimaj, 
lin admiras. Tuj kiam ni lin ankaŭ ekkonis persone, 
ni tion komprenas. Kaj nur tial povas tiel ofte aperi 
pri lia karaktero ktp. legendoj, kiuj tute ne respondas 
la veron, lu, ekzemple, estas fama artisto, fama 
politikisto, fama scienculo, sed samtempe homo tute 
nesimpatia, eble eĉ malbona. Tion oni ne povas ek
koni -el lia verkaro, sed dum persona konatiĝo oni ek
sentas tion tuj.

Kiom da ŝajne neklarigeblaj aferoj en la historio 
ni povus facile klarigi al ni, se ni persone konus la 
historiajn personojn!

La fotografaĵo, vere, ankaŭ ne estas vivanta horno, 
kaj la parolado kaptita en fonografo ankaŭ ne estas 
parolo de la ĉiutaga vivo. Antaŭ kinematografa apa
rato kaj antaŭ fonografo la homo ankaŭ ne povas esti 
tute tia, kia li estas ĉiam kaj ĉie. Pro tio plej interesa 
estus „kaptadi” la movojn kaj voĉojn de la homoj ne
atendite, kiam ili ne scias pri tio. Tiamaniere ili povus 
ankaŭ post sia morto aperi al la posteuloj tiaj, kiaj ili 
vere estis vivantaj, ne falsigitaj. Kaj poste la homoj, 
kiuj vivos en la malproksima estonteco, post mal
longa prezentado de „parolanta” filmo, tuj ekkonus, 
kian karakteron verŝajne tiu kaj tiu fama viro havis, 
ĉu li estis fiera, malafabla, nekora, malmolkora, aŭ ĉu 
feinoj baptodonacis al li korecon, afablecon, bonan 
koron kaj sume ĉion, kio formas personan ĉarmon de 
iuj homoj.

Sed kial oni konservadus nur filmajn fotografaĵojn 
de eminentuloj? Cu ne estos ĉarme, se iam en estont
eco ĉiu homo povos rigardi sin mem, kion li faris 
estante infano, aŭ rigardi je siaj mortintaj gepatroj, 
je siaj pratempaj antaŭuloj, kiel ili vivis kaj kiaj ili 
estis?

El ĉeĥa lingvo tradukis • 
Mila Vokrâlovâ, Zasmuky.

Mateniĝo.

Penetras tra profunda la mallumo 
Timeme jam unua tagradi'.
Paliĝas nokta sonĝofantazi',
Kaj ŝvebas for, kiel facila fumo.

En lito, jam sendorme, kuŝas ini.
Rigide, sen movet', sen palpebrumo. 
Jen nova tag’, esperoj sen plenumo, 
Denovaj disreviĝ' kaj iluzi’.

La tago venkas, sed nur malfacile. 
Rigide kuŝas mi, sed maltrankvile 
En brusto baraktadas mia koro.

Kaj el la griz’ kaj nigro batalantaj
Sin malrapide teksas turmentantaj 
Demandoj peze plenaj je angoro.

Max Wurmbrand, Bukuresti.

Sveda Idilio.
Printempiĝas. Blueta ĉielo kun varmega. Viviga 

suno. La’ betuloj verdiĝas. La pigoj konstruas siajn 
nestojn en la grandaj kortpinoj. Frue alveninta mota- 
celo*)  kuras en la vaporanta kampo, kie floras bluaj 
kaj blankaj anemonoj kaj flavaj leontodoj. Ventumas 
varme.

*) Birdo; speco de pasero.

En la bieno „Sunheredaĵo” estas vigla vivo. Ho
diaŭ la brutaro estos forpelata en la montaron, kie la 
bienposedanto havas kelkajn kabanojn, en kiuj la 
brutaro vivos la tutan someron. Estas kutimo en kelkaj 
partoj de Svedujo. Ni sekvu!

La brutaron, konsistantan el bovinoj kun idoj, 
kaproj kun inoj kaj ŝafoj, gvidas maljuna bovino, kiu 
havas sonorilon ĉirkaŭ la kolo. Krome du knabinoj

Praktika Psikologio.
De Eric Blddle.

Malmultaj sciencoj havas pli d’à praktika valoro en 
la ĉiutaga vivo ol la psikologio.. La lastaj eltrovaĵoj 
de ĉi tiu scienco ebligas al ĉiu, kiu havas la necesan 
scion kaj iom da persistemo, ŝaŭĝi kaj plibonigi sian 
karakteron ĝis grado, kiu ŝajnas preskaŭ nekredebla. 
En la nuna artikolo rfli volas pÿskHbi la temon. Mi 
jam havis multe.da persona sperto, ƒ— do mi ne 
parolas nur teorie aŭ laŭ onidiro.

Ni devas komenci nian studadon per konsidero pri 
la naturo de la menso. Demandu al iu, kiun vi konas: 
„Kio estas via menso?” Kian respondon vi ricevos? 
Verŝajne plej ofte ĉi tiun: „Mia menso estas tiu parto 
de mi mem kiu pensas, kiu estas konscia.” Nu, tiu 
respondo estas ĝusta, sed tute ne plena, kiel iom da 
pripensado baldaŭ montros. Supozu ke unu tagon vi 
renkontas individuon por la unua fojo. Oni diras al vi 
lian nomon. Post kelkaj semajnoj vi ree renkontas 
la saman homon, sed vi tute ne povas memori lian 
nomon. Tiam, poste, la nomo subite revenas en vian 
menson. El kie? Klare, ĝi ne estis perdita, alie ĝi 
ne povus reveni. Kie do ĝi estis?

Gi estis en tio, kion ni nomas la „subkonscia 
menso”, t. e. la parto de la menso, kiu ne estas je iu 
donita momento en la fokuso de 1’ konscieco. Diversaj 
eksperimentoj, precipe rilate al la hipnotismo, pruvas 
la ekziston de tiu ĉi subkonscia menso kaj ankaŭ 
kelkajn tre interesajn punktojn pri ĝi. Ni konsideru 
ĉi tiujn punktojn kaj vidu, kien tia ^tudado nin kon
dukos.

Kiam iu estas metita en hipnotan dormon, la 
konscia menso malaperas, sed la subkonscia enfokus
igas. Kiam la hipnotanto sugestas al la hipnotato ke, 
ekzemple, li estas en la maro, li tuj faras la movojn 
de 1’ naĝado. Se la hipnotisto donas al sia „viktimo” 
glason da akvo kaj diras ke ĝi estas bonega vino, li 
trinkas la likvaĵon kaj evidente kredas ke ĝi estas 
vere vino. Kaj multe pli mirindajn aferojn oni kon
statis.

Tio ĉi montras ke la subkonscia menso ne posedas 
la povon kritiki; ĝi akceptas kiel veron ĉion, kion oni 
sugestas al ĝi kaj sekvas la sugeston al ĝia logika fino. 
Tiu ĉi punkto, pri kies ĝusteco ne ekzistas ia dubo, 
estas tre grava, kiel ni baldaŭ vidos.

Jen la dua punkto, preskaŭ egale grava. La sub
konscia menso nenion forgesas. Neniu penso perdiĝas 
senrezultate. Mi pruvu tion per unu ekzemplo. Ne- ; 
edukita servistino en febra deliro komencis deklami 
latine, greke kaj hebree. Unu el la kuracistoj faris 
stenografiajn notojn de ĉio kion ŝi diris. Sekvis ' 
enketo, per kiu oni trovis-ke la versoj deklamitaj : 
estis versoj, kiujn ŝia antaŭa dunginto, pastro, kutimis 
laŭtlegi al si mem. La servistino aŭdis lin kaj sub- . 
konscie konservis la memoron de tio, kion Si tute ne 
kapablis konscie memori. Ja ĉiu konas kazojn, kie en l 
momentoj de eksterordinara emocio jam de longe i 
forgesitaj aferoj revenis en la memoron.

Trie, la subkonscia menso kontrolas la aŭtomatajn 
funkciojn de la korpo.

El la suprecititaj faktoj ni rajtas konkludi ke, se ni 
volas disvolvigi ian trajton de nia karaktero aŭ forigi 
ian malfortecon kiu ĝenas nin, ni devas sugesti al la 
subkonscia menso ke ni jam posedas la econ, kiun ni j 
deziras, — t. e. ni devas praktiki la aŭtosugestadon. | 
Tion farante, ni utiligas mensan leĝon, kiu nepre al- $ 
venigos la rezultaton, kiun ni atendas. Ni neniam J 
devas forgesi, ke estas nenia ŝanĉo en la afero, nur 1 

sekvas, kiuj gardos, melkos kaj ĉiumaniere prizorgos 
Ia bestojn.

Supren, supren! Tra la pinarbaro, kie la ombro 
estas densa. La vojo mallarĝiĝas. La arbaro mal
densiĝas. La suno brulas varmege sur ruĝaj pinglo- 
folietoj kaj pulvoseka musko.

Post unumejla irado ni turnas nin. La elrigardo 
estas rava. La vidoj larĝiĝas. Kiel kolorigitaj poŝt
kartoj la kamparoj kuŝas profunde sub niaj piedoj. 
La balanciĝantaj marĉoj brunverdaj. La helverdaj 
betularoj. La blua rivero en la valo. En la mal
proksimo lagego.

Sed pli supren! La sonorilo de la gvidbovino 
sonas. La bovinoj blekas, enspirante la freŝan prin
tempan aeron aŭ manĝante buŝplcnon da sukaj herboj.

Kaj post horoj da irado ni ekvidas la celon. Kab
anoj, grizaj de la multaj jaroj, vidiĝas. Malnovaj, 
muskaj fendoj en la muroj, centjaraj nomoj skribitaj 
sur la fenestraj bretoj. Pasintaĵo!

Ci tie la hejmbestoj vivos. Dum la tagoj ili paŝtos 
sin en la arbaro aŭ sur la herbejo antaŭ la kabanoj.

Vespere je la 3-a aŭ 4-a ili revenas, gvidate de la 
sonorilurbo kaj gardate de knabo aŭ knabino.

La paŝtistino nun melkas ilin. Nokte la brutaro 
staras en stalo.

Frue matene je la 3-a la bovinoj kaj kaprinoj estas 
melkataj denove.

Kiam la bestoj dum la tago sin paŝtas ekstere, la 
paŝtistino faras el la lakto fromaĝon k. a.

Ne ĉiuj vilaĝanoj havas tiel multajn bestojn, ke ili 
povas havi montaran brutejon. Pro tio kelkaj vilaĝ
anoj, kiuj havas po tri aŭ kvar brutoj, havas komunan 
brutejon. Unu aŭ du knabinoj estas komisiataj pri
zorgi, melki kaj prepari la lakton.

Ne estas infanlaboro. Paŝtistino neniam estas sen
labora. Kaj estas bone. Alie la tago en la soleco 
longiĝus. 

la certeco de natura leĝo, laŭ kiu difinita kaŭzo ĉiam 
sekviĝas de 1’ sama efiko. Se ni observas la necesajn 
kondiĉojn, ni povas esti tute trankvilaj.

Kiaj estas la necesaj kondiĉoj? lli estas tre simplaj.
1. Faru la ekzercojn ĉiutage, ju pli ofte, des pli 

bone!
2. Havu fidon ke vi sukcesos; ne enlasu ian dubon 

pri ĉi tio!
3. Memoru ke la plej bonaj tempoj por fari la 

ekzercojn estas tuj post vekiĝo matene kaj tuj antaŭ 
endormigo nokte!

Ni aldonu kelkajn vortojn pri ĉi tiuj kondiĉoj.
1. La neceseco por ĉi tio estas facile komprenebla. 

Kiam ajn vi havas kelkajn malplenajn momentojn, 
kiam ajn vi promenas sola, ripetadu la sugestojn!

2. Fido estas necesa pro simpla kialo. Se vi havas 
pensojn pri dubo, pri malsukceso, tiuj ĉi pensoj agas 
kiel sugestoj kaj nuligas aŭ almenaŭ malplifortigas ia 
bonajn sugestojn.

3. Ci tiuj tempoj estas la plej bonaj, ĉar tiam la 
konscia menso estas malpli aktiva kaj la subkonscia 
estas duone „en fokuso”. Do tiam la sugestoj havos 
la maksimuman efikon.

Nun ni iom konas la teorion de 1’ sugestado kaj la 
regulojn por ĝia praktikado. Ni aldonu kelkajn speci
menajn sugestojn.

Cu vi estas timema? Uzu la sekvantajn kaj 
similajn sugestojn:

Mi estas sentima kaj forta!
Mi timas neniun, kaj neniu povas min influi kontraŭ 

inia volo!
Miaj plej fortaj ideoj estas kuraĝo kaj forto!
Cu viaj nervoj vin ĝenas?
Miaj nervoj estas firmaj kiel roko!
Mi estras min mem kaj miajn nervojn; nenio povas 

konfuzi min!
Cu viaj pensoj bezonas kontrolon?
Mi pensas nur helpemajn pensojn kaj forigas aliajn! 
Miaj pensoj fokusiĝas sur la aferon prizorgatan! 
Miaj pensoj pli kaj pli obeas mian volon!
Por kuncentrigado, saneco, nervkontrolo, mem

regado, optimismo, memoro, publika parolado, per
sistemo ktp. la aŭtosugestado vin helpos. Uzu la 
sugestojn kaj samtempe laŭ via kapablo agu laŭ ili! 
Mi persone utiligis la sugestadon kun plej kontentigaj 
rezultatoj. Ofte rni faris publikajn paroladojn pri la 
temo, kaj ofte aŭdintoj venis al mi poste por diri, kiom 
la sugestado helpis ilin.

Ke vin ankaŭ ĝi helpu, estas mia sincera espero!

La vive-morta soldato.
„La Mondo je Lundo" publikigis sekvantan emo

cian okazintaĵon:
Iudimanĉe vespere okazis en Marseille epizodo, kiu ■ 

preskaŭ ŝajnas fabelo sed estas la pura vero. Je la 
Kajo de la Belgoj, kie estas granda trafiko de piedir
antoj, senmove staris sur ligna kesto soldato en milit- 
uniformo, apogante sin sur sia pafilo. Anstataŭ la : 
okuloj oscedis du malplenaj truoj, la mortepala vizaĝo 
estis kovrita de grandaj brulcikatroj. Sur la kapo li 
portis ŝtalkaskon. Sur la kesto estis fiksita tabulo, kiu 
surhavis en grandaj literoj la sekvantajn vortojn:

„Mi estas militinvalido, mi perdis mjan vidon 
ĉe la fronto. Trifoje mi devis subiĝi al opera
cioj de I’ ventro. Grenadsplito detruis la timpa
non de ambaŭ oreloj kaj rabis de mi la aŭd- 
senton. Mi estas tute nekapabla labori, kaj mia 
militista pensiono ne sufiĉas por subteni mian

Sed ne ĉiam estas laboro. Ĉiun sabaton estas 
ĝojo. Tiam la planko estas blanke frotlavita, sur ĝin 
estas disŝutitaj juniperaj brancetoj kaj en la forno 
odoras freŝaj betulbranĉoj. La kuprokaldrono! lumas 
kiel la luno, kaj la kafkruĉo sendas agrablan odoron 
tra la ĉambro.

Kaj subite venas „li”, ŝvitanta kaj varma. „Li”, 
la amato. Novaĵoj kaj frandaĵoj. La ĝojo kaj la ĝuo 
de 1’ revido.

Sed forpasos la tagoj. Ekestos aŭtuno. Baldaŭ la 
enloĝantoj forlasos la montaron.

Dum la vintro neĝamasoj kovros la somerloĝejon. 
Ce la fajro en la malfermita forno, kiam ekstere la 
vintra mallumo kovros ĉion, sur la benko en la vilaĝa 
dometo sidos knabino, kies pensoj serĉas sabat
vesperon.

La suno. malleviĝas. Hela, silenta kaj plena ĉirkaŭ
brakas ĉion la somera nokto.

Einar Dalli. 

Orienta rakonto.
Rabisto kondamnita je morto, estante ankoraŭ en 

la malliberejo, antaŭ la plenumo de la kondamno, 
subite ekpensis pri plano, kiu eble lin savos de la 
morto. Li venigis al si la malliberejan gardiston kaj 
diris al li, ke li havas ian sekreton komunikotan al la 
reĝo, per kiu sekreto Lia Reĝa Moŝto povus akiri 
abundan riĉaĵon; sed li komunikus ĝin nur ĉe persona 
renkontiĝo kun la reĝo.

Post multaj komplimentoj kaj genufleksoj, la mal
liberigito diris al la reĝo, ke li posedas la sekreton 
kreskigi oron sur arbo, kiel frukton; kaj li proponis 
al la reĝo tuj fari la provon.

La reĝo, nature, deziris profi'ti la scion de la homo 
kaj, aprobante la provofaron, kunprenis la unuan mi
nistron, la ĉefepiskopon kaj kelkajn el siaj plej dignaj 
korteganoj, post kio li iris kun la rabisto ekster la 
urban muregon.



N-ro 8*9 Verda Stelo 1927

I
?

familion. Car la ŝtato ne povas pli multe fari 
por mi, mi estas devigata provi ĉi tiun ,vojon, 
kaj mi petas la loĝantaron kun dolorplena koro 
pri subteno, por ne malsatmorti.”

La loĝantaro de Marseille kun profunda kompato 
senparole preteriris tiun ĉi supron de homaj suferoj. 
Oni ne aŭdis interparoladon, nur kaj sole la sonon de 
falantaj moneroj, kiujn la pasantoj ĵetis en malgrandan 
poton starantan je la piedoj de la malfeliĉulo. Eĉ la 
aĉaj krioj de 1’ vendistoj ĉesis sur tiu alitempe laŭtega 
loko. La vivanta kadavro rigide rigardis, kvazaŭ 
muldite el bronzo, per siaj por eterne estingitaj okuloj 
en la senfinan malproksimon.

Kiam sur la ĉefstrato de Marseille, la »Cannebière«, 
jam ekflamis la lumoj kaj la mondo komencis aŭskulti 
la sonojn de la » Jazz«muziko, la Marseille’anoj an
koraŭ faligis monerojn por tiu ĉi malfeliĉa viktimo de 
1’ militarismo, kiu nenion vidis nek aŭdis de la tu
multo; droninte en si mem, li rigardis en sferojn, pri 
kiuj la infanoj de 1’ mondo apenaŭ ion supozis.

Cu komento estas necesa? Cie en la mondo kuŝas 
la malfeliĉaj viktimoj de 1’ milito ĉe la randoj de 1’ 
stratoj kaj placoj, sur la ŝtuparoj de 1’ preĝejoj. Same , 
bone kiel en Marseille, vi trovas ilin sub la brulanta 
suno de Napolo kiel en la frosta neĝo de Leningrado, 
en la ombro de 1’ Palaco de Justeco en Bruselo kiel 
sur la ŝtuparo de la Katedralo de Kolonjo. Senvorte 
ili krias en vian vizaĝon: Ankaŭ vi estas kulpa pri mia 
malfeliĉo, ĉar ankaŭ vi naĝis kun tiu ondo de ŝovi
nismo, kiu siatempe inundis la popolojn. — Do, ĝi estu 
averto por la estonteco!
--- ------- __----------------- -------------------------—;---------------

El Scienco kaj Tekniko.
La karboprovizoj kaj la akvofortoj de la mondo.
La demando, kiam elĉerpiĝos la karboprovizoj de 

la unuopaj landoj kaj de la tuta tero pro la grandega, 
ĉiam pliiĝanta konsumo, okupis jam multajn pripen
semajn homojn.

Dum la universala konferenco en London-Wembley 
(julio 1924), kiu pritraktis ĉiujn demandojn rilatantajn 
al la evoluo, apliko kaj konservo de la fortofontoj en la 
diversaj landoj, raportis Sir R. Redmayne pri la karbo
provizoj de la tero. Laŭ la raporto de la 12-a inter
nacia kongreso de geologoj (1925 en Torento) la en
tutaj karboprovizoj estas taksitaj je 74 bilionoj da 
tunoj kaj sufiĉus proksimume 6000 jarojn. Sed laŭ 
Redmayne la karboprovizoj • sufiĉos nur 1500—2000
jarojn, ĉar en la citita raporto estas enkalkulita karbo 
neekspluatebla. El ĉi tiuj karboprovizoj posedas:

Anglujo . 
Aŭstrio . .
Belgujo . 
Francujo . ' . 
Germanujo (1914) 
fiinujo
Kanado . 
Ruslando 
Usono . z.
Ciuj' kromaj landoj 

La kalkuloj pri la vivdaŭro

. 5,7%

. 0,8%

. 0,2%

. 0,2%

. 5,7%

. 13,5%

. 16,4%

. 0,8%

. 51.8%

. 8,0%
de la karboprovizoj

rezultigas, ke laŭ la hodiaŭa ekspluatado la karbo
provizoj estos elĉerpitaj post la jenaj tempoj: 

en Anglujo post 50 jaroj, 
en Francujo (1914) post 150 jaroj, 
en Belgujo post 700 jaroj,
en Ruhr- kaj Saar-regiono post 700 jaroj*  
en Usono post 1500 jaroj.

*) Urbeto en nordokcidenta Germanujo, ne malproksime 
de Hamburg, kie la konata farsulo Tili Eulenspiegel estas 
enterigita.

La rabisto elektis malgrandan lokon kaj, eltirinte el 
siaj ĉifonvestoj ormoneron, diris: „Se tiu ĉi monero 
estos plantata sur tiu ĉi loko, elkreskos arbo, kies 
branĉoj naskos ormonerarojn densajn kiel ia vinber
aroj sur la vinberujo. Tamen estas unu kondiĉo 
necesa: ĝi devas esti plantata per la mano'-de homo, 
kiu neniam estis kulpa pri malhonesta faro. Miaj 
manoj ne estas puraj, tial mi transdonas la moneron 
en la manojn de Via Moŝto.”

La reĝo prenis la moneron kaj tenis ĝin nerve kel
kajn sekundojn en sia mano; poste, transdonante ĝin 
al sia ĉefministro, li diris: „Mi memoras, ke, kiam mi 
estis juna, mi ŝtelis iom da mono el la kaso de mia 
patro, kaj tial mi opinias, ke la ĉefministro devas ĝin 
planti!”

La ministro kun granda singardemo diris: „Via 
Moŝto, mi ne ŝatus, ke tiu ĉi plej grava provo estu 
elmetita al ebla malsukceso per iu mia malatentaĵo; 
tial ke mi akceptas la impostojn de la popolo kaj mi 
mem estas elmetita al tiom da tentoj, estas eble, ke 
miaj manoj ne estas tute puraj; pro tio, kun,via reĝa 
permeso, mi transdonos ĝin al la ĉefkomandanto de 
la armeo.”

Sed la generalo tute ne volis sin ligi kun la provo, 
kaj kun militista vigleco li diris: „Ne, ne; mi tenas 
la monon por la armeo en mia mano, mi aĉetas la 
necesaĵojn kaj pagas al la oficiroj; donu ĝin al la ĉef
episkopo!”

Tamen ankaŭ la lasta ne estis preta akcepti la 
respondecon, kaj diris: „Vi forgesas, ke mi kolektas 
la dekonon kaj difinas la oferaĵojn; mi ne povas trans
preni la moneron.”.

„Via Moŝto,” tiam sin aŭdigis la rabisto, „kial oni 
devas pendigi min kiel rabiston, kiam el la kvar plej 
altrangaj personoj en la reĝlando eĉ ne unu subtenas 
Sian honestecon?”

La reĝo valorigis la klarigon kaj pardonis la 
rabiston. Trad. I. H. K.

Laŭ la grandegaj provizoj kaj laŭ la altgrada 
teknika evoluo Usono produktas nuntempe la plej 
grandan karbokvanton. La mondproduktadon parto
prenis antaŭ la milito: tuta Eŭropo proksimume je 
50%, Usono je 40%. Malgraŭ ke oni ĝenerale lernis 
pli bone elprofiti karbon kaj malgraŭ la pliiĝanta 
uzado de petrolo kaj akvofortoj, la karbokonsumo po 
loĝanto pli kaj pli grandiĝis ĝis la milito. Ĝi estis en 
Usono 1870: 1 tuno, 1911: 4,5 tunoj, 1913: 5 tunoj.

Alia energifonto nuntempe pli kaj pli multe uzata 
estas la akvofortoj. Cu ili kapablas, estonte anstataŭi 
la energion produktitan el karbo?

Certe „blanka karbo” jam fariĝis konkuranto al la 
nigra. Ekzemple, laŭ raporto de Dir. Hansen, en la 
jaro 1923, inter 1950 000 ĉevalpovoj produktitaj de 
svedaj fortoliverejoj, devenis ne malpli ol 1 400 000, 
tio estas 75%, el akvoturbinoj. Malgraŭ tio, kompare 
kun la energio produktata el karbo, tiu gajnata el 
akvoforto estas tre malgrava. Entute ne estas eble, 
la tutan energikvanton hodiaŭ bezonatan ekhavi el 
akvoforto. Eĉ eluzante ĉiujn akvofortojn, oni povus 
ricevi nur 60% de la energio ellaborata per la nuna 
karboproduktado.

En neniu lando, la akvofortoj efektive eĉ nur prok
simume estas eluzeblaj. Laŭ A. Gibson, ekzemple, 
en Anglujo 20% de la entute produktata energio, 
estas produkteblaj per akvoforto. Ci tiu kvanto 
tamen nuntempe estas nur 2%, sekve 10% de la t 
akvofortoj disponeblaj. Norvegujo, kiu estas tre riĉa £ 
je akvofortoj, eluzas nur 12%. Svisujo tiurilate staras f 
unualoke, eluzante jam 60% de siaj akvofortoj. La 
efikon de la pligrandiĝanta apliko de akvofortoj oni 
ekkonas el tio, ke en Svisujo la karbokvanto importita 
en 1913 estis 3,4 milionoj da tunoj, sed en 1922 ĝi estis 
2,2 milionoj da tunoj.

Kvankam la tekniko sukcesis forkonduki la elektran 
fluon trans longajn distancojn, perdante malmulte da ■ 
energio, tamen grandaj disponeblaj akvofortoj ne | 
povas al ni multe utili, se ili situas for de homaj . 
kulturcentroj. Sekve ni ĝisplue nepre bezonas karbon. | 
Ni devas kontentiĝi esperante, ke en estonteco, kiam ? 
la karboprovizoj estos elĉerpitaj, la homoj estos lern- . 
intaj eluzi aliajn naturfortojn tiarnaniere, ke ili ne plu • 
bezonos karbon.

Trad. D-ro Francke. ?

Nekonataj loĝlokoj en „tajga”.
Antaŭ nelonge speciala ekspedicio esploris mal

multe konatajn regionojn ĉe rivero Vaĥ (riverbranĉo 
de Ob) en iama Surgutskij-lando de Siberio. La 
laboro de la ekspedicio tute prosperis. La ekspedicio 
trovis en „tajga” (sovaĝa praarbaro kun marĉoj en 
norda Siberio) sep loĝatajn lokojn, pri kies ekzistado 
ĝis nun nev.iu ion sciis. El 1500 geviroj, loĝantaj en 
ĉi tiuj lokoj, nur du scipovis legi. Kiom ili estas baritaj 
kontraŭ la tuta mondo, tion oni povas konstati el tio, 
ke ili unuafoje ekaŭdls de la ekspedicianoj pri la ek
zistado de soveta registaro. Ankaŭ nenion ili aŭdis 
pri la granda eŭropa milito.

Apud Vati loĝas nur kvar gentoj: pasin’oj, nadus- 
kih’oj, segeletov’oj kaj kamin’oj. Ciuj estas idolanoj 
kaj oferdonas al demonoj („luntam’oj”) per objektoj 
kaj bestaj feloj. Laŭ ilia kredo ĉi tiuj demonoj trov
iĝas grandkvante en la rivero Vaĥ. La oferdonoj estas 
metataj en apartajn budojn, kiuj estas netuŝeblaj por 
ĉiu kaj en kiuj oni povas trovi pecojn de manufakturo, 
felojn, manlaboraĵojn kaj ĉiuspecan uzaĵon. Estas 
troveblaj ankaŭ pluraj sanktaj montetoj kaj arboj.'

Tago de I’ juĝo.
El „Brjef tii laru” (Letero al Laŭra)

de Torbergur Tordarson*).
Estas mateno de la lasta tago.
Mi alvenis nuda antaŭ la juĝejon de Dio Zebaoto, 

kliniĝis kaj diris: „Gloron al Dio la Patro, la Filo kaj 
la Sankta Spirito!” Kaj ĉirkaŭ Lia trono staris bril
antaj armeoj' kiuj kante adoris Dion.

Dio Zebaoto ekrigardis min kaj malfermis la 
Libron de 1’ Vivo dirante: „Ci pekis, inia filo. Ciaj 
pekoj estas ne pardonotaj.”

„Certe mi pekis, „mi respondis. „Pro tio mi meritas 
restadi en Cia regno.”

Sed Dio Ia Juĝisto diris: „Mi sendos cin al Morto. 
Al Morto mi juĝas cin pro ciaj kulpoj surteraj.” Kaj 
Li elmontris min en la eksteran mallumon, de kie 
aŭdiĝis plorado kaj dentgrimacado.

Kaj mi alparolis Dion la Saĝulon dirante: „Tiel Ci 
parolis per la buŝo de Ciaj apostoloj: »Kiel naskiĝa 
donaco ci ricevis du naturojn, bonan kaj malbonan.» 
Mia bona naturo estas laboro de inanoj Ciaj, kaj ĝi 
neniam faris pekojn sur la tero. La malbona naturo 
devenas de la Malbonulo, kaj ĝi faris ĉiujn miajn 
pekojn inter la homoj. Mi mem estas nenio krom tiuj 
ĉi kontraŭaj naturoj. Mi scias, ke Ci estas justa 
juĝanto. Se Ci min juĝas al Morto, mia bona naturo 
suferos pro pekoj, en kiuj ĝi ne partoprenis. Kaj la 
malbona naturo, kiu kaŭzis miajn pekojn, tie ĝuos 
ravon kaj plezuron, ĉar en Morto estas ĝiaj hejmo kaj 
patrujo. Sed ĉe anĝeloj kaj elektitoj ĝi ricevus la 
punon, kiun ĝi meritas, ĉar inter sanktuloj en ĉiela 
regno estas infero por malbonuloj. Ho, vidu! Pro tio 
ini devas restadi en Cia regno!”

Kaj Dio la Justulo kapkliniĝis dirante: „Ci diras 
veron, mia filo. Tibn Ĉi mi antaŭe neniam eĉ ekpensis.

*) La aŭtoro, kiu eble estas la plej originala el ĉiuj is
landaj verkistoj, estas nun ankaŭ fervora esperantisto. — 
Trad.

Vaĥ’anoj vivas tre malriĉe: 75% el ili ne havas 
cervojn kaj apenaŭ vivaĉas per ĉaso. Al siaj edzoj- 
ĉasistoj sufiĉan helpon en mastrumado faras la virinoj, 
lli estas konsiderataj kiel plenrajtaj mastrinoj. La 
viroj volonte konsiliĝas kun la virinoj, kvankam la 
virinoj dum ĉasistaj kunvenoj kaj en popolaj juĝejoj 
ne estas plenrajtaj. Se geedzoj sentas la ŝarĝon de 
familia vivo — la juĝisto facile eksedzigas ilin, kvan
kam la moraleco staras tie sur sufiĉe alta nivelo.

La gvidanto de la ekspedicio, Satilov, notis ĉirkaŭ 
30 popolajn fabelojn de Vaffaj indiĝenoj. La fabeloj 
estas rakontataj de specialaj „banduristoj” (= muzik
istoj; banduro estas speco de muzikilo simila al gitaro) 
dum tuta nokto. Ili reprezentas la heroan eposon de 
Vaffaj indiĝenoj kaj montras iliajn heroaĵojn dum la 
venkoportinta milito kontraŭ samojedoj (nordaj indi
ĝenoj). Rezulte de tiu ĉi milito, la loĝantoj de Vaĥ 
okupis tiujn parcelojn kaj forpelis la samojedojn en la 
malproksiman nordon.

El „Za Mir i Trud" tradukis 
A. Sidorov, Rostov.

Lastaj eltrovoj de Marconi por senfadena telegrafio.
La granda eltrovo de Marconi, kiu permesis la 

radiotelegrafadon kaj telefonadon, sendube estis unu el 
la plej gravaj lastaj progresoj. Sed la itala scienculo 
ne estis kontenta, ĉar lia eltrovo havis ankoraŭ gran
dan neperfektecon, rimarkindan Ĉiam kaj precipe dum 
milita servo, pro tio ke, kiu ajn volas, povas aŭdi la 
radiosendaĵojn. Li do vidis la neceson direkti la 
ondojn tiel, ke ili povu esti ricevataj nur laŭ fiksita 
direkto. Tiun ĉi celon li atingis, post multaj eksperi
mentoj, uzante mallongajn ondojn sendatajn de apa
rato, kiu troviĝas antaŭ elektro-magneta reflektilo; 
ĉi tiu reflektilo konsistas el kupraj fadenoj alpendigitaj 
laŭ parabola profilo, en kies fokuso funkcias la apa
rato, tiel ke la ondoj estas reflektataj en direkto 
paralela al la aksa ebeno de la parabolo. Ci tiu siste
mo estas utila ne nur pro la laŭvola direktado de 1’ 
radiosendaĵo, sed ankaŭ ĉar, kiam oni uzas ondojn • 
mallongajn, estas pli malfacila ilia interferenco, kaj ili 
estas malpli multe ĝenataj de 1’ atmosferaj fenomenoj. 
La graveco de la eltrovo estis bone komprenata de la 
Prezidanto Mussolini, kiu, rekte informita de Marconi » 
mem, volis persone sendi al li entusiasman telegramon.

Prof. C. Minio, Venezia. t

Parolantaj maŝinoj antaŭ la fonografo.
La parolantaj maŝinoj ekzistintaj antaŭ la fonografo 

estis ĝenerale akustikaj maŝinoj funkciantaj per aero, 
kiel muzikaj instrumentoj, kaj elparolis nur kelkajn 
vortojn.

Laŭ diversaj sciigoj, jam en 999 Gerberto, fariĝinta 
poste Papo Silvestro II—a, faris parolantan kapon el 
bronko. Ĉirkaŭ 1770, abato Mical inventis aparaton, 
kiu multe interesis la scienculojn, sed ĝi ne alportis al 
la inventinto la atenditajn rekompencojn. En 1773, 
rusa sciencisto Kranzenstein ricevis premion de la 
Scienca Akademio por maŝino parolanta preskaŭ ĉiujn 
sonojn. En la sama epoko, aŭstro Kempeln konstruis 
aparaton, kiu parolis dekkvin vortojn. En 1828, angla 
fizikisto Robert Willis konstruis maŝinon parolantan 
ĉiujn sonojn.

Fine, en 1882 franca inĝeniero Fabert prezentis 
maŝinon kun klavoj, kiu parolis diversajn sonojn, sed 
ĝi estis tro komplika kaj praktike ne utilis.

Laŭ „Dimanche illustré”. Paris.

Eniru en la ĝojon de cia sinjoro!”
Kaj estiĝis silento ĉirkaŭ la trono de Dio Zebaoto. 

Sed Li parolis al la brilantaj armeoj: „Ni ŝanĝu la 
organizacion!”

Kaj fariĝis revolucio en la Regno de 1’ Elektitoj. 
El islanda lingvo tradukis 
kun permeso de la aŭtoro

Olavo Kristjanssoii.

Feria impreso.
Mölln”), aŭgusto 1927.

El akvoj leviĝas terpecoj kiel ĵus estigintaj pensoj, 
kaj mantel-malhelaj arbaroj ĉirkaŭplektas tie ĉi kaj tie 
kaj ĉie la meditantan landon kaj sin envolvas per etaj, 
sed premaj lago-sonĝoj. Esperplenaj spiroj, parte an
koraŭ en dormo, parte en vekiĝo, estas la altajoj, > 
apartigitaj per lagoj. Kaj meze inter ili floras per 
ruĝaj dometoj kaj eĉ pli ruĝaj tegmentoj la urbeto 
Mölln — bukedo el ruĝaj rozoj kaj malhelaj folioj sur 
pale-blua, briletanta atlasa sternaĵo.

Sub la tiliarboj antaŭ la preĝeja pordo ripozas je 
eterne Tii Ulenspegel. Neniu monarĥo povus havi pli 
belan ripozejon ol li, kaj preĝejo kaj tiliarboj, urbeto 
kaj lagoj, bluaj montetoj kaj malhelaj arbaroj lin ĉir
kaŭas, kvazaŭ ili estus destinitaj kiel pompaj gard
antoj por la ripozanta farsulo. Jen delikata ŝerco de 
1’ Sinjoro de la mondo, ke en tiu ĉi pejzaĝo de dolĉaj 
aerblovoj, en tiu ĉi modera leviĝo de teraj forinoj 
dormas la lastan dormon la plej farsema el ĉiuj fars
uloj, la reĝo de Ĉiuj bonhumoraj vagabondoj; ĉar en 
tiu ĉi arto neniu lin superis dum Ia ridanta kuro de lia 
vivo, ĝis venis la Morto, la plej granda el ĉiuj farsuloj, 
kaj mutigis por ĉiam tiun strangulon, kies ŝercoj 
tamen vivas ankoraŭ kaj longe ankoraŭ vivos en la 
popola buŝo. Zanonl.
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Dlversalo.
Sorto] de diamanto].

Antaŭ iom da tempo oni legis pri la mistera, ŝtelo * 
<de La historie altvalora diamanto, konata sub la nomo 
„Grand Condé”, kiu iutage senpostsigne malaperis el 
Ia muzeo de Chantilly (Parizo) sed kiu poste estis re
trovata. — Alie historie valora diamanto, la „Blua 
diamanto”, ŝtono 67 karatojn peza, kiun Ludvigo 14-a 
akiris por la franca krontrezoro, malaperis okaze de 
la septembraj murdo/ de la franca revolucio, kaj nur 
kvardek jarojn poste oni trovis ĝiajn postsignojn: 
tiam Londona juvelisto aĉetis malgrandan diamanton, 
kiu tuj frapis ĉiujn ekspertojn pro sia stranga blua 
koloro. Multe pli poste aperis du aliaj diamantoj sam
koloraj. Komparante la tri diamantojn, la ekspertoj 
konstatis, ke ili estas pecoj de la granda krondiamanto, 
kiu estis trionigita. — Strangan sorton havis ankaŭ 
alia diamanto de la franca krontrezoro, kiun oni nun 
konservas en la muzeo de Louvre: La Regento. Du
foje ĝi estis kunprenita de fugantaj francaj reĝoj, kaj 
fine Napoleono garantidonis ĝin por kreditoj, kiujn li 
bezonis por pagi sian armeon. En 1802 ĝi estis elaĉet
ata kaj metata en la prenilon de la glavo, kiun Napo
leonon portis okaze de sia kronado.

» 
Numoro.

Fanfaronulo diris en hotelo, ke li parolas multajn lingvojn 
kaj komencis citi ilin. Subite alia gasto demandis lin, ĉu li 

/ ankaŭ scipovas Esperanton. „Ho, same perfekte kiel in- 
I diĝeno!”

Mi ne plu scias el kiu gazeto. M. Schöttl.

La patroj! Singardo!
Filino: Panjo! Kial paĉjo edzinigis cin?
Patrino: ĉar mi plaĉis al Ii.
Filino: Cu li diris tion al ci?
Patrino: Jes.
Filino: Kaj ĉu li pinĉis cin je la vangoj kaj je la sub

mentono?
Patrino (ridante): Probable jes.
Filino: Kaj kial paĉjo ne edzinigas ankaŭ mian vartisti

non? Li pinĉas Sin je la vangoj kaj je la submentono kaj 
diras al Si: Vi plaĉas al mi! D. Savicki.

b) Gi estas poezia verko; forprenu la unuan literon, kaj 
ĝi estos fiŝo!

Solvoj el n-ro 6.
1.

1. AraGonio, 2. LitRo, 3. InfEro, 4. GlaSo, 5. HorOskopo,
6. UraNuso, 7. TenDo, 8. UlcEro, 9. JorDano, 10. LazAro, 
11. AnaNaso, 12. Krizantemo, 13. Optiko, 14. NiaGaro.

Alighu tuj la Kongreson de Danzig!
2.

Redonu la pacon al la infanaro de 1’ granda homaro!
3.

Lamo — piro = lampiro.

Validajn solvojn alsendis:
El n-ra 4: solvis 2 enigmojn: Kristjansson.
El n-ro 5: solvis po 1: Kristjansson kaj Novotny.
El n-ro 6: solvis po 3:
Arabeno, Bayhofer, Berger, Bonnevie, Charon, Cipera, 

Diettrich, Dittrich, Donath, Ellerbeck, Karl Fischer, Grodl, 
Hammermeister, Hasbach, Huoponen (ne forgesu noti vian 
nomon kaj adreson sur la paperfolio surhavanta la solvojn), 
Indra, Jeremies, Kösters, Krijt, Mangada, Meyer, Minke, 
Nischwitz, Petzold, Rambousek, Salin, Stratmann, Sirjaev, 
Weiske, Wilke.

Solvis po 2: Dratwer, Dutŝchmann, Gensch, Hoen, Krist
jansson, v. Laban, Matriciani, Menue, Paschedag, Dr. Rein
hart, Savicki, Schöttl, Simmons, Visnef, Werner.

La solvoj el n-ro 7 aperos en la oktobra numero.

Rimarkigo. Multaj konkursintoj eraris ĉe la sentenco. 
Tio estas signo, ke la verkoj de Zamenhof ne estas legataj 
sufiĉe atente. La sentenco troviĝas en ia „Preĝo sub la 
Verda Standardo”, kiu devus esti bone konata al ĉiu sam
ideano.

Amnestio de aventuristo.
En la unuaj numeroj de Verda Stelo ni raportis 

pri aventuristo Joseph Klems el Düsseldorf (Ger
manujo), kiu sub la nomo El Hadj Aleman estis ĉefo 
de I’ generalstabo de Abd el Krim, la fama gvidinto i 
de 1’ Rif-kabiloj. Franca milita tribunalo kondamnis 
lin je morto. Kiel la gazetoj nun raportas, Joseph , 
Klems, alinome El Hadj Aleman, estas amnestiita je 
sepjara kunlaboro.

La plej maljuna pasaĝero de aeroplano.
La plej maljuna pasaĝero de aeroplano estis virino: 

s-ino Elisabeth Neeves, kiu venis per aeroplano el 
Croydon (Anglujo) al Köln por festi en Germanujo, kie 
ŝi havas parencon ĉe la okupacia armeo, sian 92-an 
naskiĝtagon. Si intencas ankaŭ revojaĝi tra la aero.

El la historio de la kuir-arto.
La unuan manĝejon en Parizo sub la nomo „resto

racio” fondis Boulanger en la jaro 1765. Antaŭe 
ekzistis tie nur kafejoj kaj malvarm-manĝejoj. (La 
vorto „restoracio” estis origine Ia signifo por buljono, 
kiun oni donis al senfortuloj aŭ resanigantoj.) La 
unuan kuirpoton kun fermebla kovrilo laŭdire eltrovis 
kaj uzis la katedrala kanoniko Chebrier. La elmigr
antoj venintaj de Francujo al Germanujo profitis multe 
(Ie 8if»j kuiristaj scioj. Ankoraŭ nuntempe kelkaj de 
iliaj posteuloj estas punantoj de konataj germanaj 
manĝejoj kaj bongustajejoj,________ -PP-

Batalo kun polipo.
De tempo al tempo la Ĵurnaloj raportas pri bataloj, 

kiujn kuraĝaj skafandristoj (subakviĝistoj) havis kun 
tiuj terurfantomoj de 1’ maro — la polipoj. Antaŭ 
nelonge oni povis denove legi pri tia batalo, kiu okazis 
ĉe la bordo de Port Townsend en la ŝtato Washington 
inter skafandristo kaj giganta polipo. La skafandristo 
A. E. Hock laboris sola en la Puget Sundo ĉ. kvindek 
metrojn sub la marnivelo, kiam li rimarkis sur la fundo 
de la bajo gigantan polipon, kiu trenis kun Si homan 
kadavron. Hock prenis longan stangon kaj atakis la 
polipon, por forŝiri de li la kadavron. La marmonstro 
tuj sin turnis al la atakinto kaj provis ĉirkaŭpreni lin 
per siaj kaptobrakoj. Preskaŭ dek minutojn daŭris la 
lukto, dum kiu la skafandristo per granda tranĉilo.

Enigma konkurso.
La solvoj de la enigmo en Ia hodiaŭ numero devas al

veni ĝis 15. 10„ el transoceanaj landoj (escepte de Norda 
Ameriko) ĝis 15. 12. La solvoj estu skribitaj klare sur 
aparta leterfolio aŭ poŝtkarto, kun klara adreso. Ne skribu 
la solvojn de du monatoj sur sama folio aŭ karto!

El la literoj kaj silaboj: k, lav, om, ar, ro, ro, an, ni, zo, 
ez, ri, ol, go, so, bu, ok, o, o, o, p — formu vortojn kaj 
enmetu ilin en la horizontalajn vicojn de ĉi-supra figuro 
(en ĉiun kvadraton po unu litero) tiel, ke aperos: 1. litero, 
2. sufikso, 3. prepozicio, 4. floro, 5. fiŝo, 6. birdo, 7. neĝaĵo, 
8. veturilo. — Se la vortoj estos ĝuste trovitaj, tiam aperos 
en la unua vertikala vico ĉasebla besto.

2. Kapsula enigmo. 
De Karlo Minor.

Direktoro, disputado, genuo, grandeco, kvinoble, numer
aro, soldato.

ĉiu el la supraj sep vortoj enhavas alian esperantan 
radikon. La komencaj literoj de tiuj novaj vortoj, alie 
ordigitaj, rezultigos la nomon de urbo konata el ia historio 
de Esperanto.

3. Llter-enlgmo.
De J. Majo.

a) Ĝi estas fabela flugbesto; enŝovu „m” — fariĝos 
greka monero.

kiun li portis ĉe si, detranĉis unu post la alia la brakojn 
de la polipo. Malgraŭ tio la monstro ne ellasis la 
kadavron, kaj nur. per granda peno la skafandristo 
povis elŝiri ĝin. Fine la skafandristo sukcesis porti la 
kadavron al la bordo, kaj oni konstatis, ke estis la 
kadavro de maristo de antaŭ nelonge pereinta vapor
ŝipo. Hock estis, kiam li atingis la bordon, tute el
ĉerpita de la terura lukto kun la polipo.

Usto de Esperanto-gazetoj.-------------
En Ia Listo, publikigita en Verda Stelo n-ro 7, korektu 

resp. aldonu:
Kristana Revuo, H. Sewell, College Press, Deal, Anglujo. 
La Forta Voko, Kastelsvej 21, Köbenhavn, Danujo.
La Nov-Salem-Lumo, Nov-Salems-Verlag, Bietigheim, 

Wttbg., Germanujo. (Aperis unu numero; ŝajne la sola, 
ĉar ĝi portas nek numeron nek daton.)

La Socialisto, Arbeiterheim Angererstr., Wien 21, Aŭstrio. 
(Oni komunikis al ni ĉi tiun adreson; sed ni ne posedas 
pruvon pri la ekzisto de tiu ĉi gazeto.)

Munkâskultura, Jozsef utca 53, Budapest 8, Hungarujo. 
Vegetarano, Papenhuderstr. 32, II., Hamburg 24, Germanujo.

Por komencantoj.
La Jubilea Kongreso de Esperanto.

Duni Ja lastaj tagoj de julio kaj dum la unuaj tagoj de | 
aŭgusto^okazis en Dancigo (Danzig) la Deknaŭa Universala | 
Kongreso de Esperanto, (ji estis jubilea kongreso, ĉar la | 
nuna jaro estas la kvardeka jaro de la ekzisto de Esperanto, i 

Preskaŭ mil kongresanoj el pli ol tridek nacioj parto- f 
prenis la jubilean kongreson. Dum la kongreso okazis I 
bonaj kunsidoj, brilaj festoj kaj belaj ekskursoj.

Speciale menciinda estas la plantado de la Jubilea . 
Kverko en arbara placo proksime de la banurbo Zoppot, j 
kiu apartenas al la teritorio de la Libera Urbo Dancigo. | 
Gesamideanoj el la tuta mondo alportis teron el sia lando. • 

Memorindaj estas ankaŭ Ia akceptoj ĉe la Senato de J 
Dancigo, ĉe la Alta Komisaro de la Ligo de Nacioj kaj ĉe la ! 
pola ministro s-ro Strasburger.

La kongreso havis bonan propagandan efikon.
La Ferina Kunsido de la kongreso okazis ne en Dancigo, ' 

sed en Varsovio (Warszawa, pr. Varsava), Ia ĉefurbo de * 
Polujo, kien kelkcent kongresanoj pilgrimis al la tombo de ! 
nia kara Majstro. Sepdeko da samideanoj poste vizitis ■ 
ankaŭ la naskiĝan domon de D-ro Zamenhof en Bjalistoko. |

La venonta kongreso okazos en Antverpeno, la plej | 
grava havenurbo de Belgujo. Jam nun preparu vin kaj 
ŝparu por viziti tiun kongreson! Do, eble, ĝis revido en • 
Antverpeno!

Por hungara] esperanlisto! 
ne malhavebla:

Tomin JAnos, Hungara-Esperanta
Plena Vortaro, 368 paĝabroŝ. pengoj 6.— 

bind, pengoj 7.— 
Tonton Jânos, Esperanto-Hungara

Plena Vortaro, 176paĝa,broŝ. pengoj 2.40 
bind, pengoj 3.— 

Tomân Jânos, Osszevont eszperanto
nyelvtan, 32 paga, pengoj 0.40

Esperanto nyelvtan kezdô tanfolyamok 
szamara (oficiala gramatiko de Hung. Esp. 
Soe. Lab.), 3-a eldono, 96 paĝa, pengoj 1.20 

inkluzive afranko.
ĉe mendoj de pli ol 5 ekzempleroj 25% rabato!. 

Haveblaj ĉe
Hungaria Esp. Societo Laborista, 

Budapest VIII,
József-körut 9.1.3. Poŝtĉekkonto n-ro 25,168

aŭ per la Libreja Fako de Heroldo.

Ĉiu vera esperantisto devas posedi 
la gravajn originalajn verkojn de 

Julio Baghy 
por la ridinde malaltaj prezoj de 

Pilgrimo, poemaro, 128 paĝa, pengoj 2 60 
Preter la Vivo, poemaro, 128 paĝa, w 2 20 

Aldonu 10% por afrankô!
Havebla Ĉe

Hungaria Esp. Societo Laborista 
Budapest Vili, József-körut 9.1.3 

aŭ ĉe ’a 
Libreja Fako de Heroldo.

r

Dibuk
la fama hebrea teatraĵo, 

estaa en 
Esperanto-traduko 
havebla por RM. 0 65 ĉe la

V.

Libreja fako de Heroldo
Horrem b. Köln, Geimanulo.

Abonu.
la internacian laboristan gazeton

Sennaciulo!
Enhavo ; raportoj pri vivo kai batalo de ia laborist
aro en ia tuta mondo, artikoloj pri aktualaj lemoj, 
kroniko pri Esperanto-movado, diversaj rubrikoj : 
radio, sporto, scienco kaj tekniko, studenta vivo, 

diskutejo, lingvaj demandoj ktp.
ĉiusemajna, 8-paga. ilustrita kun senpaga monata 
aldono .La Lernanto" Abonprezo: 225 rmk en 

tri monatoj, por S AT membroj 2 rmk
Petu specimenon ĉe *

P. Lerchner, Colmstr. 1, Leipzig 0.21 
(Germanujo.

Ne forgesu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

por la aŭtunaj kaj vintraj monatoj aboni la ĉiu
semajnan neŭtralan Esperanto-gazeton Heroldo 
de Esperanto! Nur aktuala gazeto povas vin rapide 
informi pri ĉio okazanta en la mondlingva movado. 
Petu senpagan specimenon!

Anoncetoj.
Adresŝanĝo. Mia nova adreso estas: Donaldo Dunkano, 47-a 

Skadro, Aero-Korpuso, March Acrokampo, Riverside, 
Kalifornio, Usono. (5l

S-ro Erwin Köhler, juna komercoficisto, Magdeburg. Ger
manujo, Lützowstr. 2, interŝanĝas kun gesamideanoj PI. 
L kaj PM kĉl.

S-ro Albin Hollitzer, Platzmeister, Waldsee i. Wttbg., Ger
manujo, deziras korespondi per Pl kun gesamideanoj el 
ĉiuj landoj.

Du fraŭloj, komencantaj esperantistoj, deziras korespondi 
per L kaj PI (hfi.) kĉl. Respondo estas certa. Adreso: 
Stefano Suszter, Ozd, Bodor u. 20l.sz., Hungarujo.

Mi deziras interŝanĝi L kaj PI kĉl. Jozefo Giant, Debreczen, 
Honvĉd knehö u. 45, Hungarujo.

15 gelernantoj deziras korespondi per L kaj PI kun gesam
ideanoj de la tuta mondo. Skribu al A. Domke, Donnerau 
b. Wüstegiersdorf, Bahnhofstr. 24, Silezio, Germanujo.


